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I – Nota Introdutória 

 
O Plano de Ação para a Transição Digital tem como propósito acelerar Portugal, sem deixar ninguém para 

trás, através da capacitação digital das pessoas, da transformação digital das empresas e digitalização do 

Estado, constituindo-se como o motor de transformação do país. Aprovado pela Resolução do Conselho 

de Ministros nº 30/2020, de 21 de abril, assenta em três pilares de atuação fundamentais, bem como em 

catalisadores que, de modo transversal aos três pilares, constituem instrumentos de aceleração da 

transição digital em Portugal. 

O Pilar I Capacitação e inclusão digital das pessoas enquadra os subpilares A Educação Digital e a 

Formação profissional e requalificação. E é neste âmbito que se integra o Programa para a Transformação 

Digital das Escolas, o qual contempla diferentes dimensões, entre elas a universalização da Escola Digital, 

com a atribuição de um kit composto por um computador portátil, auscultadores com microfone, uma 

mochila, um hotspot e um cartão SIM, que garante a conetividade a partir de qualquer ponto do país, e 

uma forte aposta na capacitação de docentes, através da implementação do Plano de Capacitação Digital 

de Docentes (PCDD). 

Com a universalização da Escola Digital e a implementação e o desenvolvimento do PCDD, pretende-se, 

entre outros, alicerçar a integração transversal das tecnologias de informação e comunicação (TIC) e de 

outras ferramentas digitais nas práticas profissionais e pedagógicas dos docentes, nas suas rotinas e 

procedimentos diários, na vida dos alunos, nas suas práticas de aprendizagem e no exercício de cidadania. 

O Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital do Agrupamento 2021-2023 (PADDE) pretende ser um 

instrumento orientador e facilitador do Programa para a Transformação Digital das Escolas, com vista à 

adaptação e implementação das tecnologias digitais nos processos de ensino e de aprendizagem, apoiar 

as escolas a refletir e definir estratégias que permitam a exploração do potencial do digital integrando-o 

de forma holística na organização. 

As ferramentas de autorreflexão Check-in e o formulário SELFIE contribuíram para a conceção do PADDE, 

facilitando o processo de definição das áreas de competência prioritárias. 

 

 

 

 

 



 

Página 5 de 32 

 

II – Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital da Escola 
 

1. Caraterização do Agrupamento 
 

Informação Geral da Escola 

Nº de estabelecimentos escolares 5 

Nº de alunos 2775 

Nº de professores 358 

Nº de pessoal não docente 80 

Escola TEIP Não 

 

 
 

1.1. Serviços digitais 
 
 

Serviços Ferramentas 

Atendimento administrativo (Secretaria) Mail 

Sumários digitais (INOVAR) INOVAR 

Contato com Encarregados de Educação INOVAR, T Plataforma Microsoft TEAMS , Mail 

Contacto com os alunos INOVAR, Plataforma Microsoft TEAMS , Mail, WhatsApp 

Aulas e apoios educativos síncronos Plataforma Microsoft TEAMS 

Apoios assíncronos Plataforma Microsoft TEAMS 

Fóruns de partilha Plataforma Microsoft TEAMS 

Trabalho colaborativo Plataforma Microsoft TEAMS 

Trabalho organizacional Plataforma Microsoft TEAMS 
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2. Diagnóstico: recolha de dados e análise dos resultados 
 

2.1. Ferramenta Check-In 
 
 

Período de aplicação 04/01/2021 a 18/01/2021 

 
 
 

Participação 

Nº de respondentes 298 

% 80 

 

 

Nível de competência dos docentes por área (em %) 

Área Nível 1 Nível 2 Nível 3 

Recursos digitais 45,8 46,2 7,8 

Ensino e aprendizagem 52,5 43 4,5 

Avaliação 53 42 5 

Capacitação dos aprendentes 45,4 44,2 10,4 

Promoção da competência digital dos 

aprendentes 
52,1 43,8 4,1 

Média 49,5 44 6,5 

 

A análise dos resultados obtidos na 1ª e na 2ª fase do Check-In posicionou os 80% dos respondentes 

(298) do AESMO nos níveis 1 e 2, respetivamente cerca de 50% e 44% e, apenas, cerca de 6% foi 

posicionado no nível 3. 

Tendo em conta o elevado número de professores nos níveis 1 e 2, foi assumida uma estratégia de forte 

sensibilização do corpo docente para participarem na formação, o que aconteceu. Pretende-se que uma 

percentagem significativa dos professores avance para os níveis 2 e 3, visto o Agrupamento precisar de 

muitos mais professores que sejam líderes na competência digital. Espera-se que através da partilha, 

entre pares, dos resultados da implementação da formação, se continue a promover a proficiência digital 

na prática docente, investindo na melhoria dos pontos fracos, as áreas da avaliação, ensino e 

aprendizagem, promoção da competência digital dos aprendentes e capacitação dos aprendentes. 
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2.2. Ferramenta SELFIE 

 

Período de aplicação 7 a 18 de maio de 2021 

 
 

Participação 

Nível de 
ensino 

Dirigentes Professores Alunos 

Convidados Participação % Convidados Participação % Convidados Participação % 

1º ciclo 11 8 73 17 13 77 138 110 80 

2º ciclo 6 4 67 23 11 34 508 229 45 

3º ciclo 5 4 80 35 12 34 508 229 45 

Secundário 
geral 

8 4 50 102 63 62 1257 533 42 

Secundário 
profissional 

 

4 
 

3 
 

75 
 

23 
 

9 
 

39 
 

155 
 

120 
 

77 

 
 
 
 

❖ Dimensão Organizacional 
 
 

Resultados por dimensão – 1º Ciclo 

Valores médios dos resultados (1 a 5) Dirigentes Professores Alunos 

Liderança 3.0 2.5 ----- 

Colaboração e trabalho em rede 3.0 2.8 3.3 

Desenvolvimento profissional contínuo 3.5 3.4 ----- 

 
 
 

Resultados por dimensão – 2º Ciclo 

Valores médios dos resultados (1 a 5) Dirigentes Professores Alunos 

Liderança 3.3 3.0 ----- 

Colaboração e trabalho em rede 3.4 2.9 3.4 

Desenvolvimento profissional contínuo 3.4 3.0 ----- 
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Resultados por dimensão – 3º Ciclo 

Valores médios dos resultados (1 a 5) Dirigentes Professores Alunos 

Liderança 3.5 3.0 ----- 

Colaboração e trabalho em rede 3.2 2.5 2.9 

Desenvolvimento profissional contínuo 3.6 3.0 ----- 

 
Resultados por dimensão – Ensino Secundário Regular 

Valores médios dos resultados (1 a 5) Dirigentes Professores Alunos 

Liderança 3.4 3.3 ----- 

Colaboração e trabalho em rede 2.8 3.0 2.6 

Desenvolvimento profissional contínuo 3.5 3.2 ----- 

 
Resultados por dimensão – Ensino Profissional 

Valores médios dos resultados (1 a 5) Dirigentes Professores Alunos 

Liderança 3.9 3.6 ----- 

Colaboração e trabalho em rede 3.8 3.6 3.2 

Desenvolvimento profissional contínuo 3.7 3.7 ----- 

 
 
 

 

❖ Dimensão Pedagógica 
 
 

Resultados por dimensão – 1º Ciclo 

Valores médios dos resultados (1 a 5) Dirigentes Professores Alunos 

Pedagogia: Apoio e Recursos 3.5 3.5 ----- 

Pedagogia: Aplicação em Sala de Aula 2.9 2.8 3.3 

Práticas de Avaliação 2.8 2.7 ----- 

Competências Digitais dos Alunos 3.0 2.8 3.5 

 

 

Resultados por dimensão – 2º Ciclo 

Valores médios dos resultados (1 a 5) Dirigentes Professores Alunos 

Pedagogia: Apoio e Recursos 4.1 4.0 ----- 

Pedagogia: Aplicação em Sala de Aula 3.4 3.5 3.3 

Práticas de Avaliação 3.2 3.1 ----- 

Competências Digitais dos Alunos 3.7 3.2 3.7 
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Resultados por dimensão – 3º Ciclo 

Valores médios dos resultados (1 a 5) Dirigentes Professores Alunos 

Pedagogia: Apoio e Recursos 4.4 3.9 3.8 

Pedagogia: Aplicação em Sala de Aula 3.3 3.2 3.3 

Práticas de Avaliação 3.1 3.0 2.7 

Competências Digitais dos Alunos 3.5 3.1 3.2 

 
 

Resultados por dimensão – Ensino Secundário Regular 

Valores médios dos resultados (1 a 5) Dirigentes Professores Alunos 

Pedagogia: Apoio e Recursos 3.9 3.9 4 

Pedagogia: Aplicação em Sala de Aula 3.2 3.4 3.1 

Práticas de Avaliação 3.1 3.1 2.6 

Competências Digitais dos Alunos 3.6 3.0 2.7 

 
 

Resultados por dimensão – Ensino Secundário Profissional 

Valores médios dos resultados (1 a 5) Dirigentes Professores Alunos 

Pedagogia: Apoio e Recursos 3.6 4.5 4 

Pedagogia: Aplicação em Sala de Aula 3.6 4.1 3.2 

Práticas de Avaliação 3.6 3.6 2.8 

Competências Digitais dos Alunos 3.6 3.9 3.1 

 
 

 

❖ Dimensão Tecnológica e Digital 
 
 

Infraestruturas e Equipamento [Dados do SELFIE] 

Valores médios Dirigentes Professores Alunos 

1º ciclo 3 2.9 3.6 

2º ciclo 2.8 2.9 3.5 

3º ciclo 3.9 3 3 

Secundário geral 3.6 3.5 2.8 

Secundário profissional 4.1 3.6 3 
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Para a análise dos resultados da ferramenta SELFIE, foi construída a seguinte escala: 

 

0 - 1,4 Muito Insuficiente 

1,5- 2,4 Insuficiente 

2, 5- 3,4 Suficiente 

3,5 - 4,4 Bom 

4,5 -5 Muito bom 

 

 
Na dimensão Organizacional, os valores médios dos resultados, na escala de 1 a 5, acima referenciada, 

e nas diferentes áreas, posicionam-se, globalmente, para os diferentes ciclos, no suficiente, 

constituindo-se, por isso, como oportunidades de melhoria. Destaca-se, no entanto, o ensino 

secundário profissional, que para dirigentes e professores, se posiciona no bom, para todas as áreas. 

Na dimensão Pedagógica, os valores médios dos resultados, na escala de 1 a 5, acima referenciada, 

posicionam-se, globalmente, para os diferentes ciclos, no suficiente, constituindo-se, por isso, como 

oportunidades de melhoria. Destaca-se, no entanto, o ensino secundário profissional, que para 

dirigentes e professores se posiciona no bom, para todas as áreas. 

Nesta dimensão, dirigentes, professores e alunos de todos os ciclos, avaliaram a área Pedagogia, 

Apoio e Recursos, com bom. 

A área Práticas de Avaliação, posicionando-se na escala considerada no suficiente, é a oportunidade 

de melhoria que constitui uma prioridade para o Agrupamento, com exceção do Ensino Secundário 

Profissional que avaliou esta área com bom. 

Na dimensão Tecnológica e Digital, os valores médios dos resultados, na escala de 1 a 5, acima 

referenciada, posicionam-se, globalmente, no suficiente, constituindo-se, por isso, como 

oportunidades de melhoria. Destaca-se, no entanto, o 3º ciclo, que para dirigentes se posiciona no 

bom, e o ensino secundário, cursos cientifico-humanísticos e cursos profissionais, que se posiciona no 

bom, para dirigentes e professores. 

Por contraponto, os restantes ciclos em algumas dimensões, apresentam-se como oportunidades de 

melhoria. 

 

 
 



 

Página 11 de 32 

 
 

3. Análise SWOT 
 
 
 

  PONTOS FORTES     PONTOS FRACOS  

Fa
to

re
s 

In
te

rn
o

s 

 • Projeto Tecnológico do Agrupamento 2020- 

2024: 

o Equipa de Recursos Digitais do 

Agrupamento; 

o Trabalho em rede com pares mais 

proficientes digitalmente; 

o Apetrechamento das salas e dos 

laboratórios com computadores e 

câmaras web e internet com sinal 

razoável, nas cinco escolas do 

agrupamento. 

• Corpo docente estável e experiente. 

• Atribuição de computadores aos alunos e 

docentes. 

• Pesquisa de recursos educativos digitais 

online. 

• Utilização de recursos educativos digitais 

abertos. 

• Adoção de medidas para identificação dos 

desafios e para ajudar os professores a lidar 

com as situações decorrentes do E@D no 

respeito às necessidades de aprendizagem e ao 

contexto socioeconómico dos alunos. 

• Participação em ações de DPC. 

• Comunicação com a comunidade escolar. 

•  Utilização das tecnologias digitais para 

adaptar o ensino às necessidades dos 

individuais dos alunos e para fomentar a 

criatividade dos mesmos. 

• Orientação profissional (Ensino Profissional). 

• Equipa de Recursos Digitais do Agrupamento. 

• Trabalho em rede com pares mais proficientes. 

 • O papel da liderança na integração das 

tecnologias digitais nas escolas básicas do 1º 

Ciclo e a sua utilização eficaz nos processos de 

ensino-aprendizagem. 

• Utilização das tecnologias digitais nas parcerias 

com outras organizações. 

• Colaboração com outras escolas e/ou 

organização no apoio à utilização das 

tecnologias digitais. 

• Espaços físicos e infraestruturas digitais de 

apoio ao ensino e à aprendizagem com 

tecnologias digitais nas escolas que não 

tiveram requalificação. 

• Fraca conetividade devido ao insuficiente sinal 

da internet, nas escolas do agrupamento. 

• Níveis de competências digitais dos 

professores. 

• Existência de dispositivos digitais para 

intervenção no ensino nas escolas que não 

tiveram requalificação. 

• Existência de dispositivos digitais de forma que 

cada aluno possa utilizar o seu computador 

como ferramenta pedagógica na escola e em 

casa. 

• Utilização das tecnologias digitais, pelos 

professores e alunos, para dar feedback em 

tempo útil. 

• Aprender codificação ou programação (Ensino 

Secundário). 
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    OPORTUNIDADES     AMEAÇAS  

Fa
to

re
s 

Ex
te

rn
o

s 

 • Plano de articulação curricular vertical 

digital do Agrupamento. 

• Plano de Transição Digital para as Escolas 

com a atribuição de equipamento 

informático às escolas, aos alunos, 

professores e técnicos superiores e 

digitalização das escolas. 

• Plano de Ação de Desenvolvimento Digital 

das Escolas. 

• Capacitação digital dos docentes em curso. 

 • Parque Tecnológico Informático envelhecido 

com necessidade de renovação. 

• Falta de financiamento para aquisição de 

licenças de software para trabalhar o ensino e 

a aprendizagem. 

• Falta de financiamento para manutenção e 

apoio técnico. 

• Contratação de professores para substituição 

do corpo docente envelhecido. 

• Falta de docentes de alguns grupos 

disciplinares, em particular no grupo de 

Informática. 

• A diminuição do nível socioeconómico das 

famílias resultante da pandemia COVID-19. 

• Sobrecarga de procedimentos administrativos, 

com pouco tempo para a implementação e 

monitorização do PADDE. 
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4. Outros Referenciais utilizados na elaboração do PADDE 
 

• DigCompEdu - Quadro Europeu de Competência Digital para Educadores 

• DigCompOrg - Quadro Europeu para as Organizações Educativas Digitalmente Competentes 

• Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória 

• Projeto Educativo do Agrupamento 2021-2024 

• Projeto Tecnológico do Agrupamento (história digital da escola) 

• Relatórios de Autoavaliação do Agrupamento 

• Relatório de Avaliação Externa do Agrupamento 
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5. Visão 
 

Com base na análise SWOT, percebemos que o Programa para a Transformação Digital das Escolas é 

uma grande oportunidade para o Agrupamento, podendo colmatar um parque tecnológico obsoleto, 

ao disponibilizar dispositivos digitais com conetividade a cada aluno e docente, de forma que cada 

aluno possa utilizar o seu computador como ferramenta pedagógica na escola e em casa. Neste 

sentido, e dando seguimento às orientações do Ministério da Educação, em torno da Universalização 

da Escola Digital, há a necessidade de impulsionar a atribuição dos equipamentos. 

 

Assim, constitui-se como Visão do Agrupamento: 

Transformar a escola através da utilização pedagógica das tecnologias digitais para apoiar e melhorar 

o ensino, a aprendizagem e a avaliação, bem como o desenvolvimento de competências digitais por 

parte dos alunos e dos docentes, para a aprendizagem ao longo da vida, para o desenvolvimento 

profissional dos docentes, bem como para uma educação e formação inclusivas de elevada qualidade 

para todos.  
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6. Objetivos gerais 
 

6.1. Organizacionais 

 
O1. Desenvolver uma estratégia para a integração das tecnologias digitais nos diferentes processos 

da organização e que conduzam à melhoria da qualidade da educação na escola. 

O2. Promover uma cultura de colaboração através da implementação de medidas específicas do 

ponto de vista organizativo, que conduzam à existência de redes de comunicação e colaboração, 

facilitadas pelo digital e que permitam a partilha de informação e de experiências, dentro e 

fora dos limites da organização. 

O3. Construir um plano de formação adequado à melhoria da competência digital dos recursos 

humanos da escola, que potencie a integração dos modelos pedagógicos inovadores adotados, 

com vista a alcançar melhores resultados educativos e escolares. 

 

6.2. Pedagógicos 

 
P1. Promover a integração digital numa perspetiva inovadora, no que se relaciona com a tomada de 

decisões no âmbito do desenvolvimento curricular, no que à planificação do ensino, da avaliação 

e da aprendizagem diz respeito. 

P2. Fomentar a utilização de pedagogias que utilizam o digital para promoverem ambientes 

potenciadores de aprendizagens de qualidade e a autonomia dos alunos ao longo dos seus 

percursos formativos. 

P3. Incrementar a utilização de recursos digitais pelos professores, no que à identificação, avaliação e 

seleção concerne, tendo em conta o objetivo específico de aprendizagem, o contexto, a 

abordagem pedagógica e as características dos próprios alunos. 

 

6.3. Tecnológicos e Digitais 

 
T1. Criar uma infraestrutura adequada, fiável e segura, que permita e facilite quer o 

desenvolvimento de práticas inovadoras de ensino, aprendizagem e avaliação, quer a eficiência 

e eficácia da gestão dos procedimentos administrativos. 
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T2. Assegurar a existência e manutenção de plataformas de gestão de processos e de gestão de 

ensino e aprendizagem, capazes de suportar o modelo de trabalho educativo que combina 

atividades educativas online síncronas e assíncronas. 
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7. Planeamento de Atividades e Cronograma 
 

 

Atividade Público-alvo Intervenientes Indicadores Data 

 
Uso massificado das ferramentas de utilização livre: 
Google, Chrome, etc... 

 
Direção, professores, 
alunos, encarregados 
de educação. 

 
 

Direção e professores 
de informática 

Trabalho de pesquisa utilizando 
uma das ferramentas de acesso 
livre. 
100% com acesso às ferramentas 
tecnológicas 

 
 

Ao longo do 
ano letivo 

 

Elaboração de documentos orientadores e facilitadores 
da aprendizagem da utilização do Email, Inovar e Teams. 

 
Docentes, SPO 

 

Equipa dos Recursos 
Digitais 

 
Concretização (S/N) 

 

Ao longo do 
ano letivo 

Sessão de esclarecimentos de dúvidas sobre a utilização 
do Email, Forms, Onedrive, Inovar, e plataforma Teams 

Docentes, SPO e Não 
Docentes 

Equipa dos Recursos 
Digitais 

 
Nº de participantes 

Ao longo do 
ano letivo 

Criação na página da escola de uma área para 
professores com os documentos estruturantes e 
administrativos 

 
Docentes e SPO 

Equipa dos Recursos 
Digitais 

 
Concretização (S/N) 

Ao longo do 
ano letivo 

 

Criação de um Email para a loja escolar 
Docentes, SPO e 
Alunos 

Equipa dos Recursos 
Digitais 

Concretização (S/N) 
 

2º Período 

Criação de grupos de Email dos encarregados de 
educação por escola/ciclo/ano 

Direção, Docentes e 
Pessoal 
Administrativo 

Equipa dos Recursos 
Digitais 

 
Concretização (S/N) 

 
2º Período 

O1. Desenvolver uma estratégia para a integração das tecnologias digitais nos diferentes processos da organização e que conduzam à melhoria 
da qualidade da educação na escola 
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Atividade Público-alvo Intervenientes Indicadores Data 

Colaboração entre pares 
Partilha de documentação por via digital 

Direção, professores, 
alunos, encarregados 
de educação 

Direção, professores 
e estruturas 
intermédias 

100% dos professores com mail 
institucional ativo e serem 
proprietários de uma equipa na 
Teams 

 
Ao longo do 
ano letivo 

 
Criação de uma equipa Teams, por Escola, para 
colaboração na aprendizagem de ferramentas digitais 

 
Docentes, Equipa 
EMAI 

Equipa dos Recursos 
Digitais, Docentes 
das escolas e Equipa 
EMAEI 

 

Concretização (S/N) 

 
2º/3º 

Períodos 

 

Workshop sobre o Office 365 – Word Online 

 
Docentes, SPO e 
Alunos 

 
Equipa dos Recursos 
Digitais 

Nº de participantes 
 

Nível de satisfação (escala 1 a 5) 

 
Setembro 
(2022-23) 

 
Workshop sobre trabalho colaborativo através da 
ferramenta Onedrive 

 

Docentes e SPO 

 
Equipa dos Recursos 
Digitais 

 
Nº de participantes 
Nível de satisfação (escala 1 a 5) 

 
Setembro 
(2022-23) 

 
 
 
 
 
 

 
 

O2. Promover uma cultura de colaboração através da implementação de medidas específicas do ponto de vista organizativo, que conduzam à 
existência de redes de comunicação e colaboração, facilitadas pelo digital e que permitam a partilha de informação e de experiências, dentro 
e fora dos limites da organização 
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Atividade Público-alvo Intervenientes Indicadores Data 

Participação dos Docentes em ações de formação sobre o 
tema, em colaboração com o Centro de Formação 
António Sérgio 

Direção, professores, 
alunos, encarregados 
de educação 

Direção e Centro de 
Formação António 
Sérgio 

Participar pelo menos numa ação 
de formação 50% em capacitação 
digital 

 

Ao longo do 
ano letivo 

 

Sessões de esclarecimentos de dúvidas sobre a utilização 
do Email, Inovar e Teams 

 
Docentes, SPO 

 

Equipa dos Recursos 
Digitais 

 
Nº de participantes 

 
2º Período 

 

Workshop sobre a utilização de ferramentas digitais 
(Teams,…) 

 

Docentes, SPO e 
Não Docentes 

 

Equipa dos Recursos 
Digitais 

Nº de participantes 
 

Nível de satisfação 
(escala 1 a 5) 

 

Setembro 
(2022-23) 

 
Sessão de esclarecimento de dúvidas sobre a construção 
do Plano de Turma no INOVAR 

 

Diretores de turma 

 
Equipa dos Recursos 
Digitais 

 

Nº de participantes 

 

2º Período 

 
 
 
 
 
 
 
  

O3. Construir um plano de formação adequado à melhoria da competência digital dos recursos humanos da escola, que potencie a integração dos 
modelos pedagógicos inovadores adotados, com vista a alcançar melhores resultados educativos e escolares 
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Atividade Público-alvo Intervenientes Indicadores Data 

 
 

Partilha de documentação por via digital (planificações, 
critérios de avaliação, avaliações, etc.) 

 
Direção, professores, 
alunos, encarregados 
de educação. 

 
Professores e 
estruturas 
intermédias 

 
100% dos professores deverá usar 
as plataformas digitais para 
partilha de documentação. 

 
 

Ao longo do 
ano letivo 

 
Partilha de documentos de planeamento de avaliações e 
aprendizagens nas equipas de grupos de recrutamento 

 

Todos os Docentes de 
todos os grupos de 
recrutamento 

 

Representantes dos 
grupos de 
recrutamento 

 
 

Concretização (S/N) 

 
Ao longo do 
ano letivo 

 

 
Workshop sobre a utilização de ferramentas “calendário” 

 

Coordenadores de 
Equipa 

 

Equipa dos Recursos 
Digitais 

Nº de participantes 
 

Nível de satisfação 
(escala 1 a 5) 

 

 
3º Período 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

P1. Promover a integração digital numa perspetiva inovadora, no que se relaciona com a tomada de decisões no âmbito do desenvolvimento 
curricular, no que à planificação do ensino, da avaliação e da aprendizagem diz respeito 
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Atividade Público-alvo Intervenientes Indicadores Data 

Promoção de plataformas digitais para uso em sala de 
aula e/ou em casa, como ferramenta potenciadora de 
aprendizagens 

Direção, professores, 
alunos, encarregados 
de educação. 

Direção, professores, 
alunos, encarregados 
de educação 

 

Envio de tarefas que solicite o uso 
de ferramentas digitais. 

 

Ao longo do 
ano letivo 

 
Realização, por parte dos docentes, de formações da 
capacitação digital e posterior utilização em sala de aula 
das metodologias que lhes foram ensinadas nos cursos 
de formação do Centro de Formação 

 

 
Docentes 

 
 

Equipa dos Recursos 
Digitais 

Utilização de inquéritos para 
determinação do número de 
professores que realizaram as 
formações de capacitação e 
utilizaram em sala de aula as novas 
metodologias 

 

 
2ºPeríodo 

Criação de cenários de informação com realidade 
aumentada, com recurso à ferramenta ARLOOP 

 
Comunidade escolar 

Equipa dos Recursos 
Digitais 

 
Concretização (S/N) 

Ao longo do 
ano letivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

P2. Fomentar a utilização de pedagogias que utilizam o digital para promoverem ambientes potenciadores de aprendizagens de qualidade e a 
autonomia dos alunos ao longo dos seus percursos formativos 
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Atividade Público-alvo Intervenientes Indicadores Data 

 

 
Uso de ferramentas que permitam avaliar a progressão 
das aprendizagens (Ex. MSForms) 

 

Direção, professores, 
alunos, encarregados 
de educação 

 

 
Direção e estruturas 
intermédias. 

 
Elaboração de documentos que 
obriguem o seu preenchimento 
através de plataformas digitais 
(ficha de autoavaliação, Quizz). 

 

 
Ao longo do 
ano letivo 

 
Criação de um arquivo digital para os Planos de Turma 
ficarem disponíveis para os DT no ano letivo seguinte 

 
DT, Coordenadores 
de DT 

 
Coordenadores de 
DT e DT 

 

Concretização (S/N) 

 

3º Período 

 
Criação de uma grelha em Excel para registo de 
avaliações 

 
Representantes de 
Grupo 

 
Equipa dos Recursos 
Digitais 

 

Concretização (S/N) 

 
Ao longo do 
ano letivo 

 
Sessão de divulgação e esclarecimentos da grelha para 
registo de avaliação 

 

Representantes de 
Grupo 

 Nº de participantes 
 

Nível de satisfação 
(escala 1 a 5) 

 

3º Período 

 
 
 
 
 
 

P3. Incrementar a utilização de recursos digitais pelos professores, no que à identificação, avaliação e seleção concerne, tendo em conta o 
objetivo específico de aprendizagem, o contexto, a abordagem pedagógica e as características dos próprios alunos 
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Atividade Público-alvo Intervenientes Indicadores Data 

Fomentar o uso de um computador portável 
individual, com conetividade (possibilidade de 
atribuição do kit pela Escola Digital), que permita e 
facilite o desenvolvimento de práticas inovadoras de 
ensino, aprendizagem e avaliação 

Direção, professores, 
alunos, encarregados 
de educação 

Direção, 
estruturas 
intermédias, 
professores de 
informática 

 
% de alunos com computador 
portátil individual 
% de docentes com computador 
portátil individual 

2º e 3º 
períodos (Fase 
0 e 1, 2020-
2021) 
(Fase 2, 2021-
2022) 

Uso da plataforma INOVAR em todas as suas valências 
em colaboração com o Centro de Formação de Escolas 
António Sérgio que deverá assegurar a formação 
adequada 

Direção, professores, 
alunos, encarregados 
de educação 

Direção, 
CFEAS, 
professores de 
informática 

 
Nº de participantes na 
formação no INOVAR 

 
Ao longo do 
ano letivo 

 

Workshop sobre a utilização dos meios digitais utilizados 
no Agrupamento, para novos alunos e seus Encarregados 
de Educação 

Alunos e 
Encarregados de 
educação de todos os 
ciclos 

 

Equipa dos Recursos 
Digitais e professores 
de TIC 

Nº de participantes 
 

Nível de satisfação 
(escala 1 a 5) 

 
1º Período 
(2022-23) 

Aumentar a largura de banda e a qualidade da ligação à 
internet nas escolas e JI 

 

Direção, professores 
e alunos 

CML, JFO, JFM e ME 

Grau de qualidade de serviço 
anunciada pelo ME 
% de professores/ 
educadores que consideram 
o serviço bom ou muito bom 
(>70%) 

 

Anos escolares 
2021/2023 

 
 
 

T1. Criar uma infraestrutura adequada, fiável e segura, que permita e facilite quer o desenvolvimento de práticas inovadoras de ensino, 
aprendizagem e avaliação, quer a eficiência e eficácia da gestão dos procedimentos administrativos 
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Criação de laboratórios/espaços ou kits para trabalho 
colaborativo digital e experimentação tecnológica, 
apoiados por financiamento de candidaturas ou outros 
apoios financeiros 

Professores e alunos CML, JFO, JFM e ME Nº de espaços criados 
Anos escolares 
2021/2023 

Substituir/reparar/fazer upgrades dos computadores e 

dos videoprojectores/quadros interativos das salas e dos 

serviços de apoio 

 

Direção, professores, 
alunos e funcionários 
da escola. 

BMWT, CML, JFO, JFM 
e ME 

N.º de computadores   
substituídos 
Nº de computadores atualizados 
Nº de intervenções/ reparações 
dos quadros interativos  
Taxa de reparações realizadas 
% de satisfação dos utilizadores 

 

Anos escolares 
2021/2023 

 
Participação no projeto “Academia Digital para Pais” 

Encarregados de 
educação do 1º, 2º e 
3º Ciclos 

 

Equipa dos Recursos 
Digitais 

 
Nº de participantes 

 
2º Período 
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Atividade Público-alvo Intervenientes Indicadores Data 

 

Uso da plataforma Teams como suporte do modelo 
educativo 

Direção, professores, 
alunos, encarregados 
de educação 

 
Professores e alunos 

 

Envio e receção de tarefas pela 
plataforma Teams 

 

Ao longo do 
ano letivo 

Sessão de esclarecimento de dúvidas sobre a utilização da 
plataforma Teams 

 
Docentes 

Equipa dos Recursos 
Digitais 

 
Nº de participantes 

2º/3º 
Períodos 

Sessão de esclarecimento de dúvidas sobre a utilização do 
programa INOVAR 

 
Docentes 

Equipa dos Recursos 
Digitais 

 
Nº de participantes 

2º/3º 
Períodos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

T2. Assegurar a existência e manutenção de plataformas de gestão de processos e de gestão de ensino e aprendizagem, capazes de suportar o 
modelo de trabalho educativo que combina atividades educativas online síncronas e assíncronas 
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8. Plano de Comunicação com a Comunidade 

 
 

Destinatários Meios Data Responsável 

 

 
Professores 

E-mail institucional 

Plataformas INOVAR e TEAMS 

Página do Agrupamento 

Rádio Escolar 

Ao longo do 

período de 

implementação 

do PADDE 

 

 
Equipa PADDE 

 
 
 

Alunos 

E-mail institucional 

Plataformas INOVAR e TEAMS 

Página do Agrupamento 

Rádio Escolar 

 
Início de cada 

ano letivo 

 

Equipa PADDE 

Professor Titular de 

Turma/Diretor de Turma 

 

 
Organizacional 

E-mail institucional 

Plataformas INOVAR e TEAMS 

Reunião Geral de Professores 

Estruturas intermédias 

 
Início de cada 

ano letivo 

 

 
Equipa PADDE 

 

 
Encarregados de 
Educação 

E-mail 

Página do Agrupamento 

Associações de Pais 

Reuniões de Encarregados de Educação 

 

Início de cada 

ano letivo 

 

Equipa PADDE 

Professor Titular de 

Turma/Diretor de Turma 

Comunidade 
Educativa 

 

Página do Agrupamento 
Início de cada 

ano letivo 

 

Equipa PADDE 



 

Página 27 de 32 

  

9. Cronograma 2021-2023 
 

Objetivos Atividades Setembro Outubro  Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto 

O1 

Uso massificado das ferramentas de utilização 
livre: Google, Chrome, etc.                         
Elaboração de documentos orientadores e facilitadores 
da aprendizagem da utilização do Email, Inovar e 
Teams.                         
Sessão de esclarecimentos de dúvidas sobre a 
utilização do Email, Forms, OneDrive, Inovar, e 
plataforma Teams                         
Criação na página da escola de uma área para 
professores com os documentos estruturantes e 
administrativos                         

Criação de um Email para a loja escolar 
                        

Criação de grupos de Email dos encarregados de 
educação por escola/ciclo/ano                         

O2 

Colaboração entre pares - Partilha de documentação 
por via digital                         

Criação de uma equipa Teams, por Escola, para 
colaboração na aprendizagem de ferramentas digitais                         

Workshop sobre o Office 365 –Word Online 
                        

Workshop sobre trabalho colaborativo através da 
ferramenta OneDrive                         

O3 

Participação dos Docentes em ações de formação 
sobre o tema, em colaboração com o Centro de 
Formação António Sérgio                         

Sessões de esclarecimentos de dúvidas sobre a 
utilização do Email, Inovar e Teams                         

Workshop sobre a utilização de ferramentas digitais 
(Teams,..)                         
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O3 
Sessão de esclarecimento de dúvidas sobre a 
construção do Plano de Turma no INOVAR                         

P1 

Partilha de documentação por via digital (planificações, 
critérios de avaliação, avaliações, etc.)                         
Partilha de documentos de planeamento de avaliações 
e aprendizagens nas equipas de grupos de 
recrutamento                         

Workshop sobre a utilização de ferramentas 
“calendário”                         

P2 

Promoção de plataformas digitais para uso em sala de 
aula e/ou em casa, como ferramenta potenciadora de 
aprendizagens                         

Realização, por parte dos docentes, de formações da 
capacitação digital e posterior utilização em sala de 
aula das metodologias que lhes foram ensinadas nos 
cursos de formação do Centro de Formação 

                        

Criação de cenários de informação com realidade 
aumentada, com recurso à ferramenta ARLOOP                         

P3 

Uso de ferramentas que permitam avaliar a progressão 
das aprendizagens (Ex. MSForms)                         

Criação de um arquivo digital para os Planos de Turma 
ficarem disponíveis para os DT no ano letivo seguinte                         

Criação de uma grelha em Excel para registo de 
avaliações                         

Sessão de divulgação e esclarecimentos da grelha para 
registo de avaliação                          

T1 

Fomentar o uso de um computador portável individual, 
com conetividade (possibilidade de atribuição do kit 
pela Escola Digital), que permita e facilite o 
desenvolvimento de práticas inovadoras de ensino, 
aprendizagem e avaliação                         
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T1 

Uso da plataforma INOVAR em todas as suas valências 
em colaboração com o Centro de Formação de Escolas 
António Sérgio que deverá assegurar a formação 
adequada                         

Workshop sobre a utilização dos meios digitais 
utilizados no Agrupamento, para novos alunos e seus 
Encarregados de Educação                         

Participação no projeto “Academia Digital para Pais” 
                        

Aumentar a largura de banda e a qualidade da ligação 
à internet nas escolas e JI 

                        
Criação de laboratórios/espaços ou kits para trabalho 
colaborativo digital e experimentação tecnológica, 
apoiados por financiamento de candidaturas ou outros 
apoios financeiros                          

Substituir/reparar/fazer upgrades dos computadores e 
dos videoprojectores/quadros interativos das salas e 
dos serviços de apoio                         

T2 

Uso da plataforma Teams como suporte do modelo 
educativo                         

Sessão de esclarecimento de dúvidas sobre a utilização 
da plataforma Teams                         

Sessão de esclarecimento de dúvidas sobre a utilização 
do programa INOVAR                         

 

 

2021/2022  

2022/2023  

2021 a 2023  
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10. Monitorização e Avaliação  
 
A monitorização e avaliação passa pela auscultação dos diferentes atores envolvidos no PADDE: 

 

• coordenadores de equipa; 

• dirigentes; 

• professores; 

• alunos; 

• encarregados da educação; 

• parceiros. 
 
 
A escola concebe como instrumentos de monitorização: 
 

• inquéritos por questionário; 

• entrevistas semiestruturadas a realizar individualmente ou em focus group; 

• atas dos Departamentos Curriculares e Grupos de Recrutamento. 

 
 
A avaliação do PADDE é realizada no final do ano escolar, pela Equipa de Recursos Tecnológicos e 

Digitais do Agrupamento, pelo Conselho Pedagógico e pelo Conselho Geral. 
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